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Проф. дгн Никола Йолкичев на 90 години –  
един хълмист и достойно извървян път

Никола Ангелов Йолкичев е роден на 16.07.1925 г. в  
с. Чупрене, Белоградчишко в селско семейство. Селото е 
скътано сред живописните северни дипли на Стара пла-
нина, отворено на изток. Особен чар придават двете реки 
Манастирка и Чупренска. 

Основното си образование завършва в родното си село, 
след което на 14-годишна възраст идва в София, работи 
като помощник на чичо си и завършва средното образова-
ние. През 1951 г. е приет за студент в Българска Държавна 
консерватория – оперно пеене като бас-баритон. Година по-
късно, по съвет на свои близки, кандидатства за студент 
в СУ „Климент Охридски“ и приет в специалност „геоло-
гия“. Геологията надделява в окончателния избор за про-
фесия в живота и това поставя началото на всеотдайна и 
упорита работа в областта на тази наука. След успешното 
си дипломиране през 1957 г. и след конкурс същата го-
дина е назначен като асистент в катедра „Динамична и 
исторична геология“, в която работи до пенсионирането 
си през 1991 г.

По препоръка на акад. Е. Бончев започва изследвания 
на стратиграфията и фосилното съдържание на горнокред-
ната серия. Паралелно с това ръководи практическите за-
нятия на студентите по въведение в геологията, историч-

на геология и геология на България. В полето на Горната 
Креда намира възможност за изява на изследователските 
си възможности и като резултат на това публикува редица 
статии по фосилното съдържание и стратиграфията на Гор-
ната Креда у нас.

На 21.01.1972 г. защитава успешно кандидатска дисер-
тация на тема „Стратиграфия на кониас-мастрихтски-
те седименти в централните отдели на Предбалкана и 
Мизийската плоча“ (сега еквивалент на образователната и 
научна степен д-р). Веднага след това заминава за 3 годи-
ни в Куба, където участва в екип от български геолози при 
картирането и изработването на геоложка карта на провин-
ция Лас Вияс.

След завръщането си от Куба продължава изследва-
нията си в полето на стратиграфията и палеонтологията 
и на 16.05.1985 г. защитава докторска дисертация на тема 
„Стратиграфия на Северноевропейския тип горна креда 
в областга на Балканидите и Мизийската плоча на изток 
от р. Огоста“. През месец март 1973 г. е избран за доцент 
в катедрата по динамична и исторична геология, а от фев-
руари 1987 г. е професор в същата катедра.

Проф. Н. Йолкичев е автор на една монография и 50 
научни статии. От тях 18 са в съавторство, в 12 от които 
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той е първи автор. Публикационната активност на проф. 
Йолкичев не е много голяма, но работите му се характери-
зират с ясно поставени проблеми, достатъчна фактическа 
обосновка и логични заключения. Всеки може да види при-
носния характер на автора на тези публикации.

Изследванията на проф. Йолкичев върху Горнокредната 
серия са съсредоточени главно върху палеонтоложкото съ-
държание и стратиграфията, както и върху палеогеограф-
ската интерпретация. В тези направления той има важни 
научни постижения.

1. Палеонтоложки резултати

Събира и определя голяма колекция от горнокредни фоси-
ли – иноцерамуси, амонити, белемнити, ехиниди и др. За 
първи път установява 11 нови за България иноцерамуси, 
от които 3 нови за науката видове: Inoceramus borilensis,  
I. bakalovi и I. beregovi, които са признати у нас и в чужби-
на. От разреза северно от с. Новачене, Плевенско той съ-
бира внушителна колекция от амонити, от която определя  
9 средноценомански вида. От други разрези той определя  
1 кониаски, 3 кампански и 2 мастрихтски вида амонити. 

По време на своите изледвания Н. Йолкичев събира и 
голяма колекция от горнокредни белемнити, част от които 
са съобщени в неговата докторска дисертация, а по-късно 
цялата колекция е обработена съвместно с М. Стоянова-
Вергилова и е публикувана в специална студия през 1993 г., 
в която има отделени и характеризирани 2 нови за науката 
видове белемнити. 

На изследванията на Н. Йолкичев дължим установя-
ването на богата фосилна фауна от ехиниди, които той 
изследва и публикува характеристиката на 3 ехинидни 
вида от Кониаския етаж, един вид от Сантона и 9 вида от 
Кампанския етаж.

2. Стратиграфски резултати

Първите стъпки на Н. Йолкичев в научноизследователската 
му работа са свързани с проучвания на ургонския комплекс 

в района на Черепишкия манастир. По-късно той се посве-
щава изцяло на изследването на горнокредните седименти 
в България. В началото започва с характеристиката на раз-
рези от средиземноморския тип Горна Креда в Западното 
Средногорие, където в района на местността Меловете ус-
тановява развитието на Сантонския етаж и заедно с Юлия 
Карагюлева (1962 г.) доказват наличието и на туронски, 
кониаски, кампански и мастрихтски наслаги. В района на 
Драгоман в рида Кондел, заедно със студентите-дипломан-
ти П. Нинов и П. Пенчев, доказва наличието на кониаски 
и сантонски седименти, лежащи трансгресивно върху ба-
ремски наслаги. По същото време окончателно насочва 
вниманието си върху палеонтоложките, стратиграфските и 
палеогеографските изследвания на горнокредните утайки в 
т. нар. епиконтинентален тип Горна Креда.

Първоначално, до защитата на кандидатската си дисер-
тация (1972 г.), при изследванията си оперира с неофициал-
ни литостратиграфски единици (задруги). По-късно проме-
ня вижданията си в това отношение и въвежда употребата 
на официални литостратиграфски единици, които отразява 
в докторската си дисертация, защитена през 1985 г. Отделя 
и характеризира 21 официални литостратиграфски едини-
ци, на които подробно са изяснени литоложките им особе-
ности, взаимоотношението им в пространството и времето, 
характерът на техните граници, фосилното им съдържание 
и възраст. В названието на свитата включва и литоложки 
елемент под формата на прилагателно, което смята, че носи 
предварителна информация за характера на свитата (напр. 
Шуменска пясъчникова свита, Санадиновска мергелна 
свита и т.н.). Подробно описва и разчленява 64 разрези от 
естествени разкрития. Върху основата на електрокаротаж-
ни диаграми прави разчленяване на 51 сондажни разрези в 
Мизийската плоча.

В Западния и Централния Предбалкан, Мездренско и 
областта, южно от Плевен Н. Йолкичев установява гор-
носантонски седименти (Каленска свита), които по-рано 
неоснователно са приемани за мастрихтски. По тези мес-
та той установява също долно- и горнокампански утайки 
(Новаченска и Румянцевска свита). Въз основа на макро- и 
микрофауна, намерена в горнокредните седименти на се-
вер от Плевен, уточнява границите и обема на Кониаския и 
Сантонския етаж, изпълващи Белобърдската глауконитно-
песъчливо-варовикова свита, а на юг, специално в областта 
на Старопланинския навлак, установява горнокампански 
утайки (Бъзовдялска песъчливо-варовикова свита), докато 
на запад от Габрово, в северното крило на Габровската син-
клинала, датира и горнокампански варовици (Никополска 
свита), лежащи дискордантно върху Долната Креда. При 
по-нататъшни изследвания Н. Йолкичев доказа присъст-
вието на кампански седименти (Новаченска свита) и в из-
точната част на Добруджанския басейн, прииемани по-ра-
но за сантонски.

Общо за Горната Креда в Северна България Н. Йол-
кичев разви нови съвременни идеи за обема, етажното и 
подетажното разчленение, както и на разпространението 
на горнокредните етажи в изследваната област. Освен това 
той изработи и 3 геоложки карти, отразяващи разпростра-
нението на изследваните горнокредни седименти, които 
бяха използвани при съставянето на Геоложката карта в  
М 1:100 000. 

3. Палеогеографски резултати

Със своите изследвания Н. Йолкичев установи много не-
познати детайли в палеогеографската панорама на Северна 
България през Къснокредната епоха. Той отбеляза, че 
трансгресията на ценоманското море в Североизточна 
България (южните предели на Мизийската плоча и 
Източния Предбалкан) се е осъществила от изток на за-
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пад. Морето е ингредирало в понижените участъци на 
долнокредния релеф, а не е заливало тотално земите на 
тази част от изследваната област, както се е считало досе-
га. В Добруджанското плато морето е трансгресирало от 
север на юг, като е заляло малък участък в района между 
селата Кардам, Чернооково и Вичево (Спасовска площ). 
Установи се, че в края на Ценоманския или Туронския век 
морето е реградирало от Спасовската площ и в началото на 
Кампанския век отново е трансгресирало, заливайки значи-
телни площи в Добруджанското плато. По тези места седи-
ментацията е продължила без прекъсване през Мастрихта 
и Палеоцена.

Н. Йолкичев потвърди данните на предходните автори, 
че в централните части на Мизийската плоча ценоманският 
басейн е унаследил албския и се е простирал на североза-
пад от линията Русе–Враца. Връзката му с ценоманското 
море в Североизточна България се е осъществявала през 
Добруджа с акваторията на Черно море. Трансгресията на 
къснокредното море в интервала Късен Турон до Маст-
рихтския век непрекъснато се е разширявала на юг, като 
е достигнала своя максимум през Късния Мастрихт. Към 
края на Мастрихския век е започнало издигане на по-го-
ляма част от изследваната област. Седиментацията меж-
ду Късната Креда и Палеогена е продължила без пре-
късване само в централните части на Ломската падина и 
Добруджанското плато.

Н. Йолкичев установи и редица детайли в развитието на 
къснокредния басейн в Северна България. Например, през 
Късния Сантон в Централния и Западния Предбалкан (на 
юг от Плевен) морето е трансгресирало върху аптски се-
дименти. Заливало е земите на север от паралела на Мездра. 

В края на Късния Сантон то се отдръпва, след което е 
регредирало. Настъпил е сушав (денудационен) период, в 
резултат на което по-голяма част, а на места изцяло, мало-
мощните горносантонски утайки са размити. През Ранния 
Кампан морето отново е заляло земите с късносантонски 
утайки, продължила е седиментацията и през Горния Кам-
пан, но в края на Късния Кампан е настъпил интензивен 
подводен размив, който на запад от с. Румянцево частич-
но, а на места изцяло е размил горнокампанските утайки 
(Румянцевска свита). За първи път той показа, че в разреза 
на Горнокредната серия има многократни прекъсвания на 
седиментацията и формирането на твърди дъна или размива-
не на все още слабо литифицираните утайки. На много места 
развитието на твърдите дъна (hard grounds) са съпроводени 
с дейността на мидите каменопробивачи. Поради това твър-
дите дъна са много важен палеогеографски индикатор.

Така, в упорита работа през годините проф. Н. Йолкичев 
осветли с нови познания палеонтоложкото съдържание и 
стратиграфията на Горната Креда у нас и очерта интерес-
ната палеогеографска еволюция на Северна България през 
Къснокредната епоха.

Имах шанса да работя дълги години с проф. дгн 
Никола Йолкичев в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Той се отличава с много приятен, мек характер, 
прецизен в работата си, коректен в поведението и отноше-
нието си към колегите и готов да помогне, когато някой 
около него има някакви трудности. В общата работа той 
имаше забележително кооперативно поведение, готов за 
сътрудничество и конструктивен в дискусиите. Лично за 
мен проф. дгн Никола Йолкичев е светла личност и аз му 
пожелавам добро здраве и дълголетие.

Акад. Тодор Николов


